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Aplicação financeira 
mais tradicional dos bra-
sileiros, a caderneta de 
poupança voltou a atrair 
o interesse da popula-
ção em meio à pandemia 
provocada pelo novo Co-
ronavírus (Covid-19). No 
mês passado, os inves-
tidores depositaram R$ 
37,2 bilhões a mais do que 
retiraram da aplicação, 
informou ontem o Banco 
Central. Em maio do ano 
passado, os brasileiros 
tinham sacado R$ 718,7 
milhões a mais do que ti-
nham depositado.

Essa foi a maior capta-
ção líquida para todos os 
meses desde o início da 

Depósitos superaram saques em R$ 37,2 bilhões

Em meio ao afrou-
xamento das medidas 
de isolamento social 
no país e reabertura 
de algumas atividades 
econômicas, caiu nesta 
semana o número de 
hotéis fechados no país. 
Apesar da reabertura de 
algumas unidades que 
estavam sem funcionar 
desde o final de março, 
60% dos hotéis brasilei-
ros continuam fecha-
dos por causa da pan-
demia, de acordo com 
pesquisa do Fórum dos 
Operadores Hoteleiros 
do Brasil (Fohb).

No final de abril, o 
percentual de hotéis 
fechados no país che-
gou a 69%, e na sema-
na passada estava em 
63%, segundo o levan-
tamento. “Ainda que 
de forma mitigada, 
pequena, com apenas 
dois ou três andares, 
as redes estão enten-
dendo que é hora de 
começar a colocar al-
guma operação, vis-
lumbrando uma reto-
mada da economia”, 
afirmou o presidente 
executivo do Fohb, Or-
lando de Souza. n

Captação da poupança 
bate recorde em maio

Maioria dos hotéis 
ainda estão fechados

Caixa emprestou 
R$ 1,3 bi para Estados 
e municípios

Dois dias depois da 
ampliação do limite 
para que Estados e mu-
nicípios possam con-
tratar empréstimos no 
sistema financeiro, a 
Caixa Econômica Fe-
deral emprestou R$ 1,3 
bilhão para 45 governos 
locais (Estados e mu-
nicípios), disse ontem 
a vice-presidente do 
banco, Tatiana Thomé. 
O banco concentra 70% 
dos empréstimos para 
prefeituras e governos 
estaduais no país.

Desse total, a maior 
parte – R$ 414 milhões 

(32%) – foi para a Re-
gião Sul. Em segundo 
lugar ficou o Nordeste, 
com R$ 411 (31%); se-
guido pelo Sudeste, com 
R$ 304 milhões (23%); 
pelo Centro-Oeste, com 
R$ 165 milhões (13%); 
e pelo Norte, com R$ 
14 milhões contratados 
(1%). Nessas operações, 
os governos locais dão 
repasses dos Fundos de 
Participação dos Estados 
e dos Municípios e recei-
tas futuras do Imposto 
sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) como garantia. n

Região Sul do país ficou com a maior fatia dos recursos

Ministro diz que interesse 
de investidores continua

O ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, disse 
ontem que, por serem 
de longo prazo, os in-
vestimentos em infra-
estrutura continuam 
interessantes mesmo 
em cenários de pande-
mia. Assim sendo, disse 
o ministro, o programa 
de concessão não para-
rá por causa da pande-
mia, ainda que algumas 
delas, previstas para o 
segundo semestre, te-
nham de ser prorroga-
das para o ano que vem.

“O investidor pensa a 

longo prazo, para daqui 
a 30 ou 40 anos, muito 
lá na frente. E o merca-
do brasileiro é um mer-
cado com potencial. A 
questão da pandemia 
é grave, mas vai passar. 
Uma hora vai ter um 
tratamento ou vacina”, 
disse o ministro referin-
do-se à infraestrutura 
como um todo mas, em 
especial, ao setor aero-
portuário que, segundo 
ele, está entre os mais 
prejudicados pelas me-
didas de contenção do 
novo Coronavírus (Co-
vid-19). n

Freitas: “O investidor pensa a 
longo prazo, para daqui a 30 ou 40 anos”

série histórica, em 1995. 
Com o resultado do mês 
passado, a poupança 
acumula entrada líquida 
de R$ 63,9 bilhões nos 
cinco primeiros meses 
do ano. A aplicação ti-
nha começado o ano no 
vermelho. Em janeiro e 
fevereiro, os brasileiros 
retiraram R$ 15,93 bi-
lhões a mais do que de-
positaram.

A situação começou a 
mudar em março, com o 
início da pandemia da Co-
vid-19, quando os depósi-
tos superaram os saques 
em R$ 12,17 bilhões. Em 
abril, a poupança captou 
R$ 30,46 bilhões. n

Essa foi a maior captação líquida para todos 
os meses desde o início da série histórica, em 1995
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Esse foi o 
percentual 
de hotéis fechados 
no país no 
final de abril  

69%
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Em dois dias Apesar da pandemia
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